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SEIZOEN  2021-2022



UIT DE SLEUR 2.0!

VOORWOORD VOORZITTER

Vorig jaar stonden wij na een 
raar seizoenseinde aan het 

begin van de nieuwe competitie. Ik 
opende het voorwoord met “uit de 
sleur!”

Denkt u weleens, eigenlijk zit ik in een vette sleur, 
misschien wel een lekkere sleur, maar het blijft een 
sleur. Positiever is, “ik zit in een lekker ritme, wel een 
lekker ritme, maar het is een ritme”. Ha, de zomer 
komt eraan, de kampioenen zijn gehuldigd en de 
degradanten zijn benoemd. Het grootste deel van 
onze vrijwilligers en betaalde krachten blijft ons 
trouw, lekker. Kom maar op met die verenigingsgids 
want er is weer een hoop te vertellen. 

Wij weten allemaal wat er in oktober 2020 is 
gebeurd; lege velden en geen spelvreugde. 
Wederom hoopvol zijn wij aan het nieuwe seizoen 
begonnen. Het afgelopen seizoen is met alle 
trainers, medewerkers, vrijwilligers en andere leden 
tot een, onder de omstandigheden, acceptabel 
niveau gebracht. De jeugd is, ondanks de zeer 
regelmatig veranderende omstandigheden, 
nagenoeg de hele periode actief geweest. De 
senioren hebben zich in de laatste maanden ook 
weer, al was het in een aangepaste vorm, op 
het veld getoond. Voor de jeugd organiseerde 
de KNVB in juni nog een mini-competitie tussen 
verenigingen uit de buurt. In juli ging voor de 
senioren de Zomeravondcompetitie weer door. 
Zo is het voetballen aan het eind van het seizoen 
dus weer enigszins normaal geworden. Ofschoon 
in een “bubble”, enigszins beperkt qua omvang 
en gecontroleerd met QR-code corona-checkers 
aan de poort, is zelfs de Halve Veldjes Cup eind 
augustus gehouden.

Met medewerking van alle leden die hun contributie 
‘gewoon’ betaald hebben, sponsoren die hun steun 
aan de vereniging niet hebben ingetrokken en met 
enige steun van de overheid, is het seizoen 2020-
2021 niet als ‘desastreus’ te duiden. Aan allen veel 
dank. Mede hierdoor is en blijft Swift een grote en 
gezonde vereniging. Het bestuur spreekt ook heel 
veel dank uit naar alle vrijwilligers die de afgelopen 
15 maanden hebben bijgedragen, op welke manier 
dan ook, w.o. organisatorisch, het hek-beleid, 
aan het hek staan, controle tijdens openstellen 
kantine, registratiesysteem, optimaal benutten 

veldcapaciteit, beperken kosten voor de vereniging, 
afstand doen van loon, zorgdragen benutten van de 
financiële steunpakketten, schoonmaken van het 
gehele gebouw, etc.

Wij beginnen dit seizoen met een nieuw orgaan 
binnen de Swift-organisatie, namelijk een 
technische commissie. Voorgaande jaren was dit 
verdeeld over meerdere functionarissen. Nu onder 
leiding van Marco Buursma, voormalig speler van 
de zaterdag -1, zal de commissie, aangevuld met 
de hoofden jeugdopleiding boven- en onderbouw 
alsmede de technische leiding van de zaterdag- 
en zondag selecties, het technische beleid verder 
vormgeven. Speerpunten zijn de integratie van 
meiden/dames en jongens/heren teams, de 
verschuiving van zondag- naar zaterdagcompetities 
door jeugd-leeftijdsselecties en het ontbreken van 
reguliere meidencompetities op de zondag. Genoeg 
werk aan de winkel dus.

Als bestuur zullen wij ook onze bijdrage moeten 
leveren want er is, door de verschuivingen en 
de aanwas van de vereniging in het verleden, 
momenteel een krapte ontstaan aan veldcapaciteit 
op de zaterdag. Dit jaar huren wij een extra veld 
op Sportpark Sloten. Verre van ideaal, maar voor 
het moment de beste oplossing. Hiervoor zal een 
duidelijk plan moeten worden opgesteld waarmee 
Swift de komende jaren weer vooruit kan. Genoeg 
uitdagingen!

Deze verenigingsgids is wederom met veel passie 
en zweetdruppels tot stand gekomen. Niet alleen bij 
de redacteuren en vormgevers ervan, maar ook bij 
de schrijvers van alle artikelen. Allen zeer bedankt. 
Zo ook dank aan onze sponsoren die, ondanks 
de hectiek van de afgelopen maanden, weer een 
bijdrage hebben toegezegd voor deze gids en voor 
het komende seizoen.

Ik wens u veel leesplezier in deze verenigingsgids. 

Ruud Karsdorp
Voorzitter A.V.V. Swift
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TROTS

ERELEDEN EN 
LEDEN VAN 
VERDIENSTE
A.V.V. Swift kan niet zonder vrijwilligers. De club heeft 

sinds de oprichting in 1910 honderden, wellicht 
zelfs een paar duizend vrijwilligers gekend. Sommige 
leden zetten zich decennia lang in voor de club. Naast 
de dagelijkse waardering worden deze mensen ook door 
de club op waarde geschat en voorzien van een mooie 
‘ere’titel, namelijk ‘Lid van Verdienste’ of ‘Erelid’. 

De redactie, alsmede het bestuur van onze 
vereniging, meent dat de namen van al 
diegenen -ook die personen welke ons 
inmiddels zijn ontvallen- niet mogen worden 
vergeten, ook niet in deze verenigingsgids.

A.V.V. SWIFT IS EN BLIJFT TROTS 
OP DEZE VRIJWILLIGERS!

H. Hoogland †  
E. Zijlemaker † 
L. Gooyers
J. Timman †  
L. van Teunenbroek †  
F. van Veen
F. Verbrugge †  
A. Hazelaar †   
C. Verhoeff
H. Meinders †  
E. Losekoot   
Mevr. M. Linssen
C. Heyenbrock †  
W. Rossen   
H. Janssen
P. Kabel †   
M. Snoeck †   
R. Karsdorp
S. Buckert †   
G. Ponstein †   
W. Hommes
J. Chef de Hotel †  
J. Visser   
R. van Pareren
A. Wildschut †  
W. Snoeck †
A. Scheltes †   
D. van Doesburg †

N. Volkamp †
J. Zuiderduin †  
M. Schipper
K. Teunis †   
S. v.d. Kroft   
Mevr. J. van Doesburg
L. Terpstra †   
Mevr. G. Bartling †  
P. Hiemstra
M. Bartling †   
C. van Tilborg †  
N. Veen
P. de Vreugd †  
H. v.d. Stok †   
R. Kanbier
G. Jordens †   
R. Wever   
Mevr. J. Westphal
W. Booms †   
W. Schaapsmeerders † 

Mevr. K. Dupont
B. Scheerboom †  
C. van Zon   
J. Enderman
J. Maase †   
F. v.d. Kroon †   
C. Huis
J. Bartling †   
J. v.d. Veer   
Mevr. C. Lievense
G. Radevan †   
Mevr. J. Vermeulen  
Mevr. T. Verhoeven
G. Bartling   
H. Lievense   
Mevr. J. Luis
R. Zwaan †   
F. de Haan †   
E. Jebbink

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE
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HET BESTUUR VAN 
A.V.V. SWIFT

Het bestuur van onze vereniging stelt zich graag, middels een foto 
en de bijbehorende functies aan u voor. Het dagelijks bestuur (DB) 

bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Wilt u een bestuurslid 
spreken of schrijven?
We staan u graag te woord. 
De contactgegevens van alle 
bestuursleden staan op onze 
website vermeld. 

Ruud Karsdorp
Voorzitter

Marco Buursema
Lid: voorzitter technische 
commissie 

Tonko Gast
Penningmeester

Tobias Kuyvenhoven
Lid: Selectie Zaterdag

Barbara Quispel
Lid: voorzitter jeugdcommissie

Franc van Trigt
Secretaris
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BERICHT VAN DE 
PENNINGMEESTER

FINANCIEEL

Swift is ook na het afgelopen 
seizoen nog steeds een 

financieel gezonde vereniging. De 
begroting van de vereniging wordt 
door de inspanning van velen 
sluitend gemaakt. 

Door de jaren heen wordt steeds meer geïnvesteerd 
in materialen, trainers, accommodatie, etc. Dit 
is mogelijk geweest door de toename van de 
inkomsten van de vereniging. De drie belangrijkste 
inkomstenbronnen zijn contributie, sponsoring 
en kantineomzet. Het is goed om je te realiseren 
dat, in tegenstelling tot een prijs die je betaalt voor 
een tegenprestatie, de contributie een bijdrage 
is om lid te zijn van een vereniging. Echter, de 
contributiebijdrage dekt minder dan de helft van 
de begroting van de vereniging. Doordat overige 
inkomstenbronnen de rest van de kosten kunnen 
dekken, kan de vereniging bestaan met zijn huidige 
activiteiten. Ondanks dat aan de kostenkant van 
de vereniging jaarlijks prijsstijgingen plaatsvinden, 
heeft Swift al meer dan 7 jaar op rij de contributie 
niet verhoogd. 

We kunnen ook nog steeds deelname aan 
voetbalkampen voor kinderen met Jeugdfonds 
Sport/Stadspas met 50% subsidiëren. 

Met de ingebruikname van 
het nieuwe clubgebouw 

in 2015 bleek de vereniging 
naarstig behoefte te hebben 
aan meer professionaliteit, 
structuur en aansturing binnen 
de organisatie

Per juni 2015 is ondergetekende na 43 jaar als 
vrijwilliger binnen de organisatie actief te zijn 
geweest, fulltime als verenigingsmanager in 
dienst getreden. In de jaren nadien is er veel 
gebeurd. Gewaardeerde krachten die veel 
voor de club hebben betekend zijn in de loop 
van de jaren weggevallen, maar ook zijn er 
nieuwe en terugkerende krachten opgestaan 
zowel professioneel als vrijwillig, zoals het een 
gezonde vereniging betaamt.

Met name de kantine heeft zich vanaf de 
nieuwbouw explosief ontwikkeld tot de spil 
van de vereniging. Niet alleen voor onze 
vereniging zelf, maar eigenlijk voor het 
gehele sportpark. Ook voor de bezoekers 
van Powerleague en Padel is dit een warme 

De volgende aandachtsgebieden vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de verenigingsmanager:

Intern Extern

De impact van de overheidsmaatregelen om de 
Covid-19 crisis te beperken, heeft ook het afgelopen 
seizoen een groot deel van de kantine-inkomsten 
doen wegvallen. Maar doordat er ook meevallers 
konden worden gerealiseerd is de vereniging ook 
dat afgelopen seizoen redelijk doorgekomen. Deels 
komt dit dankzij uitbreidingen die zijn gecreëerd op 
het gebied van jeugdvoetbalkampen en de Swift 
Junior League. Bovenal is Swift haar sponsors 
dankbaar voor hun blijvende en groeiende bijdrage 
aan onze bloeiende vereniging.

Op naar nu weer eens een volledig seizoen!

Tonko Gast 
Penningmeester A.V.V. Swift

“Ondanks dat aan de kostenkant van de vereniging 
jaarlijks prijsstijgingen plaatsvinden, heeft Swift al 
meer dan 7 jaar op rij de contributie niet verhoogd.” 

ORGANISATORISCH

VERENIGINGSMANAGER
ontmoetingsplek gebleken. Zelfs dusdanig dat 
de ruimtelijke capaciteit al wel eens te wensen 
overlaat. Dit brengt ons meteen op de prettige 
samenwerking die tot stand is gekomen met 
de andere medegebruikers op het sportpark, 
maar ook het SMC (Sport Medisch Centrum 
Amsterdam) en de Gemeente. Er wordt over 
het algemeen in harmonie samengewerkt en 
dat komt het sportpark zeer ten goede.

Het afgelopen seizoen 2020-2021 heeft alom in 
het teken gestaan van de coronamaatregelen 
waardoor onze vereniging zeker is getroffen. 
Was reeds in maart 2020 alles tot stilstand 
gekomen, we hoopten dat vanaf de start van 
het afgelopen seizoen alles weer normaal zou 
worden, niets bleek minder waar. Na enkele 
maanden, juli / oktober hoopvol gedraaid te 
hebben ging er veel weer op slot. Met vallen 
en opstaan en met inspanning van vele 
medewerkers en vrijwilligers hebben we het 
seizoen doorstaan. Laten we hopen dat we 
in dit nieuwe seizoen alles echt achter ons 
kunnen laten en weer volop van het spelletje 
en het sociale aspect in de kantine kunnen 
genieten.

Leo Gooyers
Verenigingsmanager 
A.V.V. Swift

 Beheer P & O (overeenkomsten, contracten, 
personeelsbeleid (exclusief trainers);

 Kantine-organisatie;
 Wedstrijd/trainingsplanning en ondersteuning geven 
aan de wedstrijdafdelingen;

 Terrein- en gebouwbeheer;
 Facilitaire zaken zoals inkoop materialen;
 Geven van advies m.b.t. strategie, beleid, nieuwe 
diensten en producten aan bestuur en andere 
functionarissen.

 Eerste aanspreekpersoon voor de medegebruikers 
op het sportpark (gemeente, scholen, Powerleague, 
Padel);

 Contactpersoon voor het ondersteunen van 
leveranciers en uitvoerders m.b.t. onderhoud en 
schoonmaakwerkzaamheden van het gebouw;

 Participeren bij vergaderingen van de VvE en 
sportparkontwikkelingen.
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IN MEMORIAM

George Radevan 

George Radevan is op 29 november 2020 overleden op de respectabele 
leeftijd van 92 jaar. George was Lid van Verdienste van onze vereniging 

en in het verleden drijvende kracht als bestuurslid en penningmeester van 
de kantine. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Anja Geus - van de Kamp

Anja Geus - van de Kamp is op 25 september 2021 overleden op 60-jarige 
leeftijd. Anja kwam bij onze vereniging als ouder van Tim en was al snel 
ingevoerd binnen onze vereniging. In de loop der jaren heeft Anja zitting 
gehad in de jeugdcommissie, het bestuur en was als een vaste waarde 

achter de bar te vinden. Hoewel Anja de laatste jaren niet veel op de club 
aanwezig was, kwam zij nog geregeld met Jur langs om mee te doen aan 

de klaverjasavonden. We gaan een hele warme persoonlijkheid missen. 
Wij wensen Jur, Laura en Tim en de familieleden veel kracht toe om dit 

enorme verlies te dragen.
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Eind vorig seizoen is het 
bestuur uitgebreid met 

Marco Buursema, die de 
nieuwe portefeuille Technische 
Zaken op zich heeft genomen.  
Het bestuurslid technische 
zaken is tevens voorzitter 
van een nieuwe technische 
commissie welke bestaat 
uit vertegenwoordiging van 
Zaterdag selectie (Tobias 
Kuyvenhoven), Zondag selectie 
(Bas van der Kroft), Jeugd 
onderbouw (Pijke Oostra) en 
Jeugd bovenbouw (Dohan 
Karacaer).

Een belangrijk doel van deze commissie is 
het niveau waarop de vereniging uitkomt te 
waarborgen. Dat niveau hoeft uiteraard niet 
voor iedereen het allerhoogste te zijn, maar we 
willen wel graag een omgeving bieden waar 
iedereen gestimuleerd wordt om, binnen ieders 
eigen kwaliteiten en ambitie, het maximale uit 
zichzelf te halen.

Stilstand is achteruitgang en het zou zonde zijn 
als al het werk dat betrokkenen (bestuurders, 
vrijwilligers en natuurlijk ook spelers) al 
jarenlang in de vereniging hebben gestoken 
en nog steeds steken, tenietgedaan zou 
worden. We willen dus vooruit en onderkennen 
daarbij meerdere pijlers. Allereerst is daar 
het bieden van kwaliteit. Zonder hoge 
kwaliteit haal je geen hoog niveau. We willen 
beschikken over vakkundige trainers, die we 
willen ondersteunen om zichzelf te blijven 
verbeteren. Te denken valt aan het faciliteren 
van opleidingen, maar ook het aanleggen van 
een database met oefenstof waaruit trainers 
inspiratie voor hun trainingen kunnen opdoen, 
het activeren van een nieuw spelervolgsysteem 
en het geven van inspiratie en feedback.

Daarnaast willen we binden en verbinden. We 
zijn een grote vereniging maar niet altijd even 

TECHNISCH

TECHNISCHE COMMISSIEIN MEMORIAM
eensgezind qua belangen, verwachtingen 
en beleving. Ieder lid herinnert zich de 
bekerwedstrijden van de zaterdag 1 tegen 
Vitesse en Feyenoord nog als de dag van 
gisteren.

Dat waren happenings waar ieder Swift-lid zich 
verbonden voelde en dat ook graag wilde delen 
met de rest van het land.  Uiteraard waren 
dit speciale wedstrijden die zich maar zelden 
voordoen (en ook alleen maar mogelijk zijn 
wanneer je op een bepaald niveau actief bent!), 
maar toch is het verschil tussen die dagen en 
een willekeurige weekenddag ‘op het Plein’ erg 
groot. Hoe mooi zou het zijn als jeugdleden 
(en hun ouders!) zich verbonden voelen met 
de senioren selectieteams, deze zien als het 
doel van hun spelers carrière bij Swift en hun 
voorbeelden actief aanmoedigen tijdens hun 
wedstrijden. Andersom geldt dat natuurlijk ook; 
dit seizoen geven drie zaterdag selectiespelers 
(Mallqui Cabezas, Raj van Pareren en Milan 
Michels) training aan onze jeugd. We vinden 
dat een hele mooie ontwikkeling en hopen 
dat goed voorbeeld wat dat betreft goed 
doet volgen.  Niveau is hierbij natuurlijk ook 
een belangrijke factor. Het spreekt voor zich 
dat het een stuk leuker en motiverender is 
wanneer het vlaggenschip tegen aansprekende 
tegenstanders acteert op hoofdklasse of 
divisieniveau dan wanneer dat niet het geval 
is. Dit geldt voor zowel de senioren als de 
jeugdteams.

De technische commissie zal er zich met hart 
en ziel voor inzetten om de voorwaarden te 
scheppen die nodig zijn om dit te realiseren. 
We zullen het echter samen moeten doen, 
want we zijn boven alles natuurlijk ‘gewoon’ 
een vereniging die voor een groot deel draait 
door inzet van vrijwilligers. Iedereen die een 
steentje wil en kan bijdragen is dan ook meer 
dan welkom!

Pijke Oostra
HJO onderbouw

Bas van der Kroft
Vertegenwoordiging 
selectie Zondag-1

Dohan Karacaer
HJO bovenbouw

Tobias 
Kuyvenhoven 
Bestuurslid Zaterdag-1

Marco Buursema
Voorzitter TC

Iedereen die een steentje
wil en kan bijdragen is 

meer dan welkom! 
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VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

VERTROUWENS-
CONTACTPERSONEN

Iedereen die bij AVV Swift sport, 
trainingen geeft of als vrijwilliger 

werkt, heeft het recht op een 
plezierige omgeving, waarin 
iedereen elkaar respecteert. 
Toch gebeurt het soms dat er 
zich iets voordoet wat gevoelig 
ligt en waarbij je je niet prettig 
voelt. Mogelijk is er sprake van 
ongewenste omgangsvormen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

• Agressie en geweld
• Discriminatie
• Pesten en/of treiteren
• Roddelen en/of negeren
• Intimidatie
• Seksuele intimidatie

Wanneer er sprake is van een van deze ongewenste 
omgangsvormen, kan er contact worden gezocht 
met een vertrouwenscontactpersoon (VCP). 
De VCP is de eerste contactpersoon binnen 
Swift voor iedereen die te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag.

Je kunt er zelf mee te maken hebben gehad, 
maar het kan ook zijn dat je signalen opvangt dat 
iemand anders er het slachtoffer van is. Swift heeft 
momenteel twee personen, een vrouw en een man, 
die benaderd kunnen worden.

Via de website www.avvswift.nl kun je contact met 
hen zoeken en aangeven of je met een vrouw of 
met een man wilt praten. De VCP kan je adviseren 
en ondersteunen bij eventuele verdere stappen.

De VCP:
• is eerste opvang/aanspreekpunt en luistert 

naar je verhaal;
• is geheel onafhankelijk en te vertrouwen;
• kan je doorverwijzen naar iemand anders (altijd 

in overleg);
• kan preventie-activiteiten voorstellen en in 

werking zetten.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en zonder jouw 
toestemming wordt er niets van het besprokene 
naar buiten gebracht. De VCP’s van Swift werken 
volgens een vastgesteld protocol dat ook op de 
website staat vermeld.

Vertrouwenscontactpersonen 
van dit moment

Hanneke Plaizier 
Hanneke is inmiddels ruim drie jaar bij Swift 
betrokken. Haar kleinzoon voetbalt hier met veel 
plezier en enthousiasme. Regelmatig kijkt zij naar 
een wedstrijd en brengt hem naar de training. 

In het dagelijks leven werkt zij als intern begeleider 
op een basisschool in Amsterdam. Zij is 62 jaar oud 
en woont met haar man in Purmerend.

Niels Veen 
Niels is al zo’n 15 jaar aan de vereniging verbonden 
en nog steeds spelend lid. Behalve zelf voetballen 
heeft hij ook verschillende functies binnen de 
club bekleed. In het dagelijks leven werkt hij als 
beleidsadviseur Sport voor de gemeente Beverwijk. 
Niels is 40 jaar oud en woont met zijn gezin in 
Amsterdam Nieuw West. 

Contact opnemen
Je kunt contact opnemen via de e-mail 
vertrouwenspersoon@avvswift.nl
of het contactformulier op de website:
www.avvswift.nl

In de editie van het seizoen 2020-2021 kon u 
op deze plaats het artikel lezen uit de pen van 
Boudewijn de Vries. Boudewijn heeft zes jaar 
de taken van de lagere senioren binnen het 
bestuur vertegenwoordigd en heeft deze taak 
nu beëindigd. We zijn nog naarstig op zoek 
naar een opvolger! Via deze weg willen wij 
Boudewijn (nogmaals) bedanken voor zijn inzet 
in de voorbije jaren. Op dit moment worden de 
taken waargenomen door de voorzitter Ruud 
Karsdorp, de verenigingsmanager Leo Gooyers 
en scheidsrechter Eric Hoogendorp.

De lagere senioren bestaan bij Swift uit 
vriendenteams, het zijn er in totaal 32, verdeeld 
over Zaterdag: 12 – Zondag: 11 – Vrouwen 
zaterdag: 3 – Heren/Vrouwen: vrijdag 6
Dit aantal is mede te danken aan de 
gemoedelijke sfeer 
op trainings- en 
wedstrijddagen, waarbij 
de kantine en het terras 
een prettig gevoel van 
welbehagen bieden. Voor 
het eerst in jaren zijn er 
op zondag een tweetal 
teams gestopt (waarvan 
1 is opgesplitst in één van 
de andere teams). Hoewel 
wij jaarlijks diverse nieuwe 
teamaanmeldingen 
moeten afwijzen is er 
besloten deze plekken vooralsnog niet op te 
vullen zodat we veldcapaciteit over houden om 
mogelijk wedstrijden van de zaterdag speeldag 
(overcapaciteit) op de zondag te laten spelen.

Sinds 4 jaar wordt door de KNVB ook op 
vrijdagavond een competitie georganiseerd. 
Dit betreft 7x7 op een half veld; ideaal om het 
plezier in voetbal te houden en het weekeinde 
te starten. Wij zullen dit seizoen in gesprek 
gaan met teams waarin de leeftijd van de 
spelers oploopt en hen enthousiasmeren om 
over te stappen naar de vrijdagavond. Mogelijk 
krijgt de vrijdagavond een volwaardiger positie 
binnen onze vereniging, die gevuld wordt door 
Swift-leden waarvoor 11x11 op een volledig 
veld te veel wordt òf de zaterdag/zondag als 
speeldag niet strookt met leiderschap van een 
jeugdteam of andere afspraken.

SENIOREN

LAGERE SENIOREN
Voorafgaand aan het seizoen wordt jaarlijks 
een aanvoerdersbijeenkomst gehouden 
waar zij allemaal worden bijgepraat over 
de ontwikkelingen in het nieuwe seizoen, 
zo ook dit seizoen. Diverse onderwerpen 
komen hier aan de orde, zoals wedstrijd- en 
trainingsschema’s, verplichte bardiensten, 
uitgifte van nieuwe trainingsballen. Ook hoorde 
daarbij deels wegvallen van de trainings- en 
wedstrijdmogelijkheden gedurende het 
afgelopen seizoen vanwege corona. Het 
bestuur heeft als tegemoetkoming alle elftallen 
een evenredige restitutie gegeven op de 
contributie van het vorig seizoen in de vorm 
van een clubpas, besteedbaar in de kantine.

Daarnaast gaan we dit seizoen meer doen 
voor met name de teams die in de B-categorie 

uitkomen, op het gebied van 
de vrijwillige scheidsrechters. 
Het genomen initiatief van 
Boudewijn om met een poule 
van scheidsrechters te werken, 
die wekelijks bij Swift komen 
fluiten als er geen KNVB-
scheidsrechter aangesteld 
wordt, zal verder uitgewerkt en 
vormgegeven worden. Voorts 
nodigen wij alle senioren 
uit om mee te denken over 
het ontwikkelen van “leuke” 
activiteiten senioren-breed, 

welke zouden kunnen worden bekostigd 
uit de opbrengsten van onze sponsoren, 
“het sponsorpotje” dat vanuit de vereniging 
beschikbaar gesteld wordt.

Wij hopen dit seizoen weer als vanouds te 
trainen en de competitie weer volledig te 
spelen; natuurlijk horen daar ook de traditionele 
bardiensten bij en wellicht nog iets meer in 
de vorm van vrijwilligerswerk. Zoals in de 
inleiding geschreven zijn wij nog op zoek 
naar een opvolger(s) voor Boudewijn. Wij 
hopen dat uit de seniorenafdeling zelf, één of 
meerdere personen (werkzaamheden kunnen 
prima worden verdeeld) op zullen staan om 
de belangen van dit deel van onze vereniging 
intern te willen te behartigen en mee te denken 
om de verdere ontwikkeling mede vorm te 
geven.

Komt jouw 
naam hier?
Meld je aan 
als bestuurslid 
senioren!

(INCL 7X7 MV)

Het aantal 
senioren is mede 
te danken aan de 

gemoedelijke sfeer 
op trainings- en 
wedstrijddagen.

?
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Contact Rob van Duivenboden 06 50267021, info@hyslegal.com, www.hyslegal.com
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Wat zijn wij blij dat we jullie weer kunnen 
verwelkomen nadat we wederom maandenlang 
dicht zijn geweest. Want was is de Swift kantine 
zonder de reuring die jullie brengen?!

Nog steeds zwaait Leo Gooyers, de 
verenigingsmanager, de scepter over de 
kantine. Zijn vaste team (Agnes, Eloïne en 
Karla) houdt daar de boel draaiende met 
de hulp van vrijwilligers, ouders van de 
jeugd en seniorenteams. Per 1 november 
volgt vaste vrijwilliger Barbara (zie foto 
hiernaast) Eloïne op als vaste kracht en 
Eloïne blijft verbonden als vaste vrijwilliger 
voor m.n. de donderdagavonden.

Op de borden boven de bar kunt u zien dat wij een redelijk 
geprijsd en ruim assortiment aanbieden. De ‘weekend specials’ 

treft u aan op het bord boven de uitgiftebalie van de keuken.

Hopelijk tot snel!

Werken in de kantine?
Wilt u een steentje bijdragen aan onze 
mooie vereniging en op structurele basis 
iets in de kantine doen? Neem dan contact 
op met Leo Gooyers, via vm@avvswift.nl.

Openingstijden van 
de kantine  
   

Maandag 16.00 – 23.00

Dinsdag 18.00 – 23.00

Woensdag 14.00 – 23.00

Donderdag 16.00 – 24.00

Vrijdag 16.00 – 23.00

Zaterdag 08.00 – 20.30

Zondag 08.00 – 19.00

MET HET MOOISTE TERRAS

DE GEZELLIGSTE 
SPORTKANTINE 

VAN AMSTERDAM

DE SPORTKANTINE 17

TERREINBEHEER

TERREIN

Onze medewerkers van terreinbeheer 
vormen het visitekaartje van onze 

vereniging. Zij zijn het eerste gezicht en 
aanspreekpunt voor gasten, leden en 
officials die zich in het weekend melden 
voor de wedstrijden. Zij zorgen ervoor dat 
iedereen fatsoenlijk wordt doorverwezen 
naar een kleedkamer, geven uitleg en staan 
open voor vragen. 

Op zaterdag is de dienst gesplitst in een ochtend- en 
middagshift. Ziyad Saleh is op de ochtend al jaren de vaste 
kracht, in de middag op dit moment Luka Baan. We zijn 
nog naarstig op zoek naar versterking, naar jeugdleden die 
zich middels een bijbaantje inzetten voor de vereniging. De 
taken zijn met name op de zaterdag gespitst omdat dan het 
clubgebouw zeer intensief gebruikt wordt. Enerzijds worden 
de teams en bezoekers ontvangen aan de infobalie en wordt 
er limonade of thee gereed gemaakt etc.. Anderzijds worden 
de toiletten en kleedkamers op orde gehouden, prullenbakken 
geregeld geleegd en zijn er nog andere bijkomende zaken.

Op zondag bestaat het terreinbeheer voornamelijk uit het 
bemannen van de infobalie met de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden, zoals ontvangst van teams en officials en 
het uitzetten van de velden. Hier zwaait inmiddels al meerdere 
jaren Hans Schwirtz de scepter.

Door de week ligt de taak van terreinbeheer bij Ahmed Saleh. 
Ahmed is al jaren zeer betrokken en actief binnen de club 
en een vast gezicht geworden. Hij ziet er o.a. op toe dat de 
veldverlichting op tijd aangaat, houdt toezicht op de diverse 
trainingsmaterialen en het opruimen van de doeltjes die 
doordeweeks gebruikt worden. Zijn werk stuit nog wel eens 
op verzet, maar aangezien ons sportpark gedurende de hele 
week intensief gebruik wordt, is het in verband met kosten 
en vandalisme van het grootste belang dat hierop wel wordt 
toegezien.

Kom jij het team 
versterken?

Ziyad Saleh

Hans Schwirtz

Ahmed Saleh

We zijn nog naarstig op zoek naar versterking, naar 
jeugdleden die zich middels een bijbaantje inzetten voor 
de vereniging. De taken zijn met name op de zaterdag 
gespitst omdat dan het clubgebouw zeer intensief 
gebruikt wordt. Iets voor jou? Meld je aan!
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CLUBGEBOUW

OVERZICHT CLUBGEBOUW 
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Rijnstraat 90 1079 HM Amsterdam 
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AUTO EN MOTORRIJLESSEN

PROEFLES:

  Auto €30,-

Motor €35,-

Pakketkorting 

voor Swiftleden!
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VAN DE BURENVAN DE BUREN

POWERLEAGUE

PEAKZ PADEL

Powerleague biedt een voetbalconcept aan 
waar teams 5 tegen 5 spelen op kunstgras 
met boarding. Naast 7 outdoorvelden, 
voorzien van het nieuwste type kunstgras, 
kunnen we gebruik maken van een paar 
kleedkamers en van de kantine van A.V.V. 
Swift.

Powerleague 5-a-side is een leuke, 
snelle, non-stop vorm van voetbal waar 
spelers continu doorwisselen en plezier 
centraal staat. Het is geschikt voor alle 
leeftijden en spelniveaus en de ideale 
manier om sociaal en sportief bezig 
te zijn! Bij Powerleague kun je terecht 
voor (bedrijfs-)competities & toernooien, 
kids camps & clinics, teambuilding en 
verjaardagsfeestjes.

De snelst groeiend sport van Amsterdam 
is op dit moment zonder twijfel PADEL. 
Lang hebben we moeten uitleggen wat 
padel precies was maar ondertussen is het 
geland. Wist je dat de eerste padelbanen 
van Amsterdam op het Olympiaplein 
lagen? In 2015 waren wij de allereerste 
(toch een beetje trots).

Peakz Padel Olympiaplein is 7 dagen in de 
week geopend. Doordeweeks vanaf 07.30 
uur tot 22.00 en in het weekend van 08.30 
tot 22.00 uur. Lid worden kan niet, want 
we zijn een pay-and-play organisatie. Wil 
je padellen? Dan boek je een baan. Wil je 
nog een keer spelen? Dan boek je weer 
een baan. Wil je niet padellen, dan boek je 

geen baan. Zo simpel is het. Maar pas op, 
eenmaal op de baan ben je snel verslaafd 
aan deze laagdrempelige, maar zeer 
dynamische sport!

Eind oktober krijgen we drie nieuwe 
banen met als doel: de beste banen van 
Amsterdam! Zien we je snel?

www.peakzpadel.nl
amsterdam@peakzpadel.nl

Robert Elenbaas | Powerleague Olympiaplein | 020-8900954 | www.powerleague.nl
www.facebook.com/PLOlympiaPlein | www.instagram.com/powerleaguenl/
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1077 CL Amsterdam | 085 1850 111
amsterdam@peakzpade | www.peakzpadel.nl

Beste leden en vrienden van AVV Swift, het 
nieuwe seizoen is al in volle gang en hopelijk 
zijn jullie allemaal gezond en wel. Laten we 
hopen dat dit een seizoen gaat worden waarbij 
COVID geen roet in het eten gaat gooien en 
dat er maar veel gezellige festiviteiten zullen 
plaatsvinden op het Olympiaplein. De afgelopen 
voetbalseizoenen zijn anders verlopen dan jullie 
gewend zijn, maar dat betekent niet dat we het 
onbenut hebben gelaten. Wij, van Swift en het 
SMCA, hebben namelijk de samenwerking die 
we al hadden nog sterker gemaakt.  

Al jaren wordt er gesproken over het 
‘spreekuur’, ik kan je zeggen dat dit spreekuur 
eindelijk gestart is en op volle toeren loopt. 
Elke vrijdag van 17:00 – 18:00 zijn alle leden 
van Swift welkom voor een medische check 
door mij, Luke Langeveld, fysiotherapeut bij 
SMCA en van de Swift zaterdagselectie. Het 
spreekuur is vooral bedoeld voor leden die 
willen weten wat ze nou precies hebben en of 
het verstandig is om het aansluitende weekend 
te gaan voetballen of niet. Om je aan te melden 
kan je een mail sturen naar 
luke.langeveld@smcamsterdam.nl.

Naast het spreekuur is SMCA bij nog meer 
zaken betrokken voor het verbeteren van het  
gezondheidsaspect bij Swift. Zo hebben Doris 
van der Laan en ik al een presentatie gegeven 
aan de jeugdtrainers en alle betrokkenen 
over de groeispurt en breed motorische 
ontwikkeling.  

VAN DE BUREN

ONZE BUREN OP HET 
OLYMPIAPLEIN

Doris is inspanningsfysioloog voor de 
Nederlandse hockeybond en manueel/
fysiotherapeut bij SMCA. De presentatie is 
erg goed bevallen en als het goed is zullen er 
meer volgen. Er staat ook een interview op de 
website waarin deze onderwerpen toegelicht 
worden.Met dit spreekuur en deze informatieve 
avonden hopen we dat jullie een seizoen 
krijgen met zo min mogelijk blessures en dat 
jullie kunnen doen wat jullie het liefste willen: 
Voetballen! 

Ik hoop jullie snel te zien op het Olympiaplein 
en loop gerust naar me toe indien je ergens een 
vraag over hebt.

Met sportieve groet,

SPORT MEDISCH 
CENTRUM 
AMSTERDAM 
(SMCA)

Luke Langeveld | Olympiaplein 74 A 
1076 AG Amsterdam | 020 - 6627244
 luke.langeveld@smcamsterdam.nl 
www.smcamsterdam.nl
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Alsof je even thuis bent

Op zoek naar lekkere, verantwoorde 
koffi  e op je werk? Bij Coff ee@Work 
hanteren wij een all-in-one concept. 
Kwaliteit koffi  e én kwaliteit machines, 
gewoon bij jou op je werk. Uiteraard 
bezorgd op locatie. Kijk voor alle 
mogelijkheden op:

MO2 LIFTEN 
▪ SERVICE 
▪ MODERNISERING 
▪ NIEUWBOUW 
         

 

 

www.MO2.nl 0321-320620  kantoor@mo2.nl   

  

Jouw doel, onze overwinning

SMC Amsterdam | Fysiotherapie Amsterdam |  
Fysio Amsterdam

SMC Amsterdam is de nr. 1 in Fysiotherapie Amsterdam! Wij zijn 7 
dagen per week open. 50 gespecialiseerde Fysio en Manueel thera-
peuten. We hebben geen wachtlijst en je hebt geen verwijzing nodig 
voor Fysiotherapie Amsterdam. Voor Fysiotherapie Amsterdam ben 
je bij ons aan het juiste adres.

www.smcamsterdam.nl



ZATERDAG-1

TRAINER 
ZATERDAG-1
Op het moment dat deze gids voor u ligt is 

de concurrentiestrijd al in alle hevigheid 
losgebarsten!

Er is volop perspectief in de selectie en met de toevoeging van 
enkele nieuwe spelers verwachten wij deze nieuwe strijd niet alleen 
stabiel te presteren, maar ook om tot het einde mee te strijden 
voor het kampioenschap. Jazeker, met deze groep kunnen we 
kampioen worden als alle spelers in het team dat hun prioriteit 
maken. Tevens is de intrinsieke motivatie in de groep aanwezig 
om succes te boeken. Swift heeft er ook weer voor gezorgd dat 
de randvoorwaarden prima zijn en dat we ook doordeweeks op de 
club kunnen eten, wat ook een bijdrage levert aan de teamprestatie. 
Swift is voor mij een geweldige club die ervoor zorgt dat de staf in 
samenwerking met de gehele groep, kan werken naar het streefpunt, 
namelijk uiteindelijk in de 3e divisie spelen. Ons zelfvertrouwen is 
groot, voetballend zal Swift-1 één van de beste ploegen zijn, waarbij 
we vooral ons zelf moeten verbeteren om onnodige goals tegen te 
krijgen en we sneller/efficiënter met de vele kansen zullen moeten 
omgaan. De staf zal teleurgesteld zijn als we niet tot het einde blijven 
meedraaien om het kampioenschap!

Ik ben trouwens trots op onze staf! Rob Prevoo, als keeperstrainer, 
is voor mij erg vertrouwd. Rob en ik hebben al diverse keren 
samengewerkt met mooie resultaten. Heel blij ben ik met Dohan 
Karacaer en João dos Santos als assistent-trainers. Onze 
teammanager, Marcus de Jong, draait ondertussen ook alweer 
naar volle tevredenheid een paar seizoenen mee. Ook ben ik erg 
tevreden met onze Fred als leider, Willem Woudenberg als scout en 
de technische commissie onder leiding van Marco Buursema waarin 
Tobias Kuyvenhoven de belangen van Zaterdag-1 behartigt. De 
gehele staf bij elkaar maakt het plaatje compleet om te presteren en 
plezier te hebben, want zonder plezier zijn we nergens.

Kortom, we kijken uit naar het nieuwe seizoen en we zullen aan 
iedereen laten zien dat we er echt voor gaan!!!

Martin de Groot
Hoofdtrainer 
zaterdag-1
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In het seizoen 2021/2022 heeft 
de zaterdagselectie voor het 

eerst een onder 23 jaar (O23) 
selectie die deelneemt aan de 
KNVB-competitie. Het team,  
onder leiding van Martin de 
Groot, komt in de periode  
september – december 2021 
uit in de 4e divisie voor O23 
elftallen. 

Het O23 team heeft binnen de zaterdagselectie 
de plek overgenomen van het oorspronkelijke 
2e elftal. Deze keuze is gemaakt om onder 
andere de doorstroom vanuit de jeugd naar 
de senioren qua type weerstand en leeftijden 
binnen het elftal en bij de tegenstanders 
beter aan te laten sluiten bij de huidige en 
toekomstige spelers. Gelet op het feit dat 
meerdere spelers uit het O23 team vorig 
seizoen uit zijn gekomen in de hoogste 
competitie voor 2e elftallen is de ambitie er om 
in het seizoen 2021/2022 te promoveren naar 
de 3e divisie. 

Ook het eerste elftal heeft het vizier op de 3e 
divisie gericht. Net als de vorige seizoenen is 
het eerste ingedeeld in de Hoofdklasse B. Een 
competitie met veel teams die ambities en 
mogelijkheden hebben om mee te spelen om 
de prijzen en promotie. Het bereiken van de 
3e divisie dit seizoen belooft dus een lange en 
lastige weg te worden. Tegelijkertijd is dit een 
mooie uitdaging voor het team dat voor het 3e 
seizoen op rij onder leiding staat van trainer 
Martin de Groot. 

De technische staf en technische commissie 
zaterdagselectie kijken met veel vertrouwen 
vooruit naar het seizoen 2021/2022. Hopelijk 
wordt het een sportief succesvol seizoen, 
maar ook een seizoen waarbij staf, spelers 
en supporters van Swift teams in goede 
gezondheid een heel seizoen lang actief zijn!

ORGANISATIE 
ZATERDAG-1

ZATERDAG-1

Tobias Kuyvenhoven
Bestuurslid 
Zaterdag-1 selectie

24



SEIZOEN 2021 - 2022

A.V.V. SWIFT
SEIZOEN 2021 - 2022

SELECTIE ZATERDAG-1



 2021/2022 HOOFDKLASSE B - ZATERDAG-1 SWIFT
THUIS

Eemdijk 
Swift
NSC Nijkerk
Swift
Berkum
RKAV Volendam
Swift
Swift
SDC Putten
Swift
Flevo Boys
Swift
Noordseschut
Swift
DETO Twenterand
Swift
sv Urk
Swift
ONS Sneek
Swift
Buitenpost
Swift
HZVV
Swift
Genemuiden SC
Swift
AZSV
Swift
asv de Dijk
Swift

UIT

Swift
Genemuiden SC
Swift
HZVV
Swift
Swift 
AZSV 
ONS Sneek  
Swift
sv Urk
Swift
Buitenpost
Swift
asv de Dijk
Swift
Eemdijk
Swift
Berkum
Swift
NSC Nijkerk
Swift
DETO Twenterand
Swift
RKAV Volendam
Swift
SDC Putten
Swift
Noordseschut
Swift
Flevo Boys

DATUM

28 augustus 2021
4 september 2021

11 september 2021
18 september 2021
25 september 2021

2 oktober 2021
9 oktober 2021

16 oktober 2021
30 oktober 2021

6 november 2021
13 november 2021
20 november 2021
27 november 2021

4 december 2021 
11 december 2021

22 januari 2022
29 januari 2022
5 februari 2022

12 februari 2022
19 februari 

12 maart 2022
19 maart 2022
26 maart 2022

9 april 2022
16 april 2022
23 april 2022
30 april 2022
14 mei 2022
21 mei 2022
28 mei 2022

STAF ZATERDAG-1

SPELERS ZATERDAG-1

Marcus de Jong 
Teammanager

Martin de Groot
Hoofdtrainer

Rob Prevoo
Keeperstrainer

Dohan Karacaer
Assistenttrainer

Fred van Veen
Begeleiding

João dos Santos 
Assistenttrainer

Luke Dwayne 
Langeveld Mulder
Fysiotherapeut

ZATERDAG-1 29

Teun van Zweden
Speler 

Colby Harmon
Keeper

Daan Siegerist
Speler

Fidel Yilmaz
Speler

Barbosa Nhoca
Speler

Noa Benninga
Speler

Anthony van den 
Eerenbeemt
Keeper

Tiemen van Heezel
Speler

Mex Bakker
Speler

Louk Dekkers
Speler

Mallqui Cabezas
Speler

Daan Sutorius 
Speler

Ties Bos 
Speler

Tom Enthoven 
Speler

Raymond Manuputty 
Speler

Dario Lovecchio  
Speler

Sean den Hoed  
Speler

Carlos Groen  
Speler

Koen Fokkemaw  
Speler

Mats van der Weist
Keeper

Guido Moelee
Speler

Daan Driever
Speler

Jelle  Spanninga
Speler

Ralph Jurka
Speler

ZATERDAG-128



Wij bieden retailers al 20 jaar meer grip op  

de actualiteit van vandaag en de toekomst.  

Zo verhoogt de kwaliteit van bestuur en besluit- 

vorming, wat leidt tot een grotere voorspelbaar-

heid én betere bedrijfsprestaties. Oftewel: beter 

presteren door slim met data om te gaan.

Benieuwd naar onze retail oplossingen? 

Lees er alles over op onze website:

www.inergy.nl/retailtrends

•  Assortimentsoptimalisatie

•  Dynamic Pricing

•  Locatiekeuzehulp

•  Shoppingtripanalyse

•  Klantwaardemodel

“Door toepassingen van analytics kan Detail Result de prestaties
van de winkels beter vergelijken en het effect van de innovaties meten.”

Bart Oprel, CFO Detail Result Groep

We staan je ook graag te woord 0348 45 76 66

Cloud Data
Analytics

Artificial
Intelligence

24x7 Managed
Services

www.bpsolutions.com

Meester Smeets al ruim 65 jaar 
een begrip op het gebied van tegels en 
sanitair in Amsterdam en omstreken.

Vredenhofweg 5 - 1051 LM Amsterdam
T: 020-6841305  www.meestersmeets.nl



ZONDAG-1

SPELERS SELECTIE ZONDAG-1
1 Aaron Bolwerk
2 Alec Jonkers
3 André Kuypers
4 Bob Marx
5 Bram Owuso
6 Chemseddine Zahroaui
7 Daan Denneman
8 Daan Wessels
9 Daniel Witzcak
10 Finn Clement
11 Glodi Lungungu
12 Jamir Cornelia (keeper)
13 Jasha Rudge
14 Jasper van Trigt
15 Jens Bakker
16 Jens Kimmel 
17 Jesse Leeflang
18 Joan Alcobe
19 Jobjan Blonk
20 Joost Kooiman
21 Laurens Matla
22 Loek Menen
23 Luuk van Disseldorp

24 Maurits van Vliet
25 Melih Kilic (keeper)
26 Mike Tilborg
27 Patrick Helmes
28 Rien de Jong (keeper)
29 Robbin Kooiman
30 Robert Molenaar
31 Sander Willemze
32 Siem Kannekens (keeper)
33 Siemen Ingelse
34 Stijn van der Slot
35 Thijs Burgmans
36 Thom Aussems
37 Thomas Terstegen
38 Ties Baaijens
39 Tijn Kremers
40 Tijn Simonis
41 Timo Wienholds
42 Tobias Pontow
43 Tom Straver
44 Wimer Kenkhuis
45 Yoran Kluvers

33

VOORUITBLIK 
Aankomend seizoen zal het elftal wederom 
aantreden in de 3e klasse C, met ploegen 
uit de regio Noord-Holland. Verenigingen uit 
Spaarnwoude tot Purmerend gaan bezocht 
worden op de zondagmiddagen. De selectie is 
geheel intact gebleven en er zijn zelfs enkele 
versterkingen bijgekomen. Hoofdtrainer 
Bart Woldberg is dus erg content met de 
spelersgroep, waar hij aankomend seizoen de 
beschikking over heeft. De doelstelling is altijd 
vrij helder; spelen voor de eerste vijf plekken in 
de competitie. Een periode pakken en als het 
erg goed gaat lopen ...... gewoon meedoen voor 
het kampioenschap!

SPONSOREN
Dit jaar prijkt nog “Support Life” op de borst 
van het thuisshirt én achterkant van de 
presentatiekleding. Dit zal echter het laatste 
jaar zijn, de sponsor heeft aangegeven de 
sponsoring iets af te schalen en dit voor onze 
jeugd voort te zetten. Geert van de Berg; wij 
zijn zeer dankbaar voor de laatste seizoenen, 
waarin ons team er zeer netjes bij liep!
Hierbij direct een omroep voor onze nieuwe 
hoofdsponsor, er komt een heel mooi plekje vrij 
op een shirt. Mooie reclame voor uw bedrijf, in 
en om Amsterdam.

ZONDAG-1 SELECTIE

DE CLUB
Vanuit de zondagselectie spreken wij ook altijd 
onze dankbaarheid uit naar alle clubmensen, 
die onze vereniging maken tot wat die is. 
Medewerkers die zorgen dat onze kantine 
altijd bevoorraad en bezet is, altijd heerlijk 
om voor- en na het voetbal te vertoeven. 
Dank aan bestuur, commissies en onze 
verenigingsmanager; zonder hen geen voetbal 
op het Olympiaplein! 

Vaste supporters; jullie zijn weer van harte 
welkom op het Olympiaplein, om de ploeg aan 
te komen moedigen en een drankje te komen 
doen.

POULE INDELING 
ZONDAG 3E KLASSE C
• FC Aalsmeer  
• Alliance ‘22  
• Ilpendam 
• Nieuw-West United
• FC Purmerend  
• RCH 
• RKDES  

• SV Spaarnwoude
• Sporting Martinus
• AVV Swift 
• VSV  
• ZSGOWMS 
• VV Zwanenburg

ZONDAG-132
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2021 Koop een huis om te 
verhuren
Dynamic maakt het mogelijk om 
als consument een woning te 
kopen om te verhuren. Bij ons vind 
je een verhuurhypotheek met 
goede voorwaarden en een 
eenvoudig aanvraagproces.

Tot 90% van de waarde in verhuurde staat
Altijd een scherpe rente
Eenvoudig aan te vragen
Tot maximaal 4 panden






Ga naar dynamiccredit.nl/verhuurhypotheek 
voor meer informatie.

Dynamic-Verhuurhypotheek-poster.indd   1Dynamic-Verhuurhypotheek-poster.indd   1 17-7-2020   15.51.19 uur17-7-2020   15.51.19 uur

Dining with NY vibes
Scan to make your reservation:

www.restaurant-larette.nl  
Veelaan 15, Amsterdam



SWIFT FOOTBALL SCHOOL

In 2017 is de Swift Football 
School opgericht om in alle 

schoolvakanties en tijdens 
uitval van schooldagen 
jeugdvoetbalkampen te 
organiseren voor kinderen vanaf 4 
jaar, waarbij zowel Swift leden als 
niet-leden welkom zijn. 

Sinds dit jaar bieden we niet enkel de sport- en 
spelkampen en voetbalkampen aan, maar ook een 
advanced voetbalkamp voor kinderen tot 17 jaar die 
zich technisch willen ontwikkelen. Door ons aanbod 
met dit advanced voetbalkamp uit te breiden, hopen 
we nog meer diversiteit te bieden en ook onze 
oudere jeugd een mooi kamp te kunnen aanbieden. 

Door de kinderen in te delen op leeftijd en 
niveau, kunnen we bij elk kamp een passend 
trainingsaanbod bieden. Het ene kind wil vooral 
wedstrijdjes spelen, terwijl het andere kind juist 
nieuwe trucjes wil leren. Voorop bij al onze 
kampen staat dat de kinderen een fantastische tijd 
beleven, niet enkel met elkaar, maar ook met onze 
enthousiaste trainersstaf. 

FOOTBALL SCHOOL
JEUGD

Sinds deze zomer 
ben ik met veel 

plezier voorzitter van de 
jeugdcommissie (JC).

Samen met de andere leden stuur 
ik een uitgebreid netwerk aan van 
leeftijd-coördinatoren, teammanagers, 
coaches, spelbegeleiders, 
de toernooicommissie, de 
klachtencommissie en tal van andere 
enthousiaste ouders die iedere dag 
weer helpen om de club een beetje 
mooier te maken. Dit netwerk wordt 
gelukkig steeds groter, en dat is 
belangrijk, want samen zijn we de 
club. 

Een van de belangrijkste speerpunten 
van de JC is dat elke jeugdspeler 
en ouder zich welkom voelt bij 
Swift. Swift staat voor verbinding en 

De JC bestaat op dit moment uit de volgende leden:

inclusiviteit We zijn er voor iedereen, 
ongeacht afkomst, huidskleur, religie, 
geslacht of seksuele voorkeur. De 
jeugdcommissie is ook slagvaardig 
om in te grijpen wanneer het nodig 
is. In het geval van discriminatie, 
uitsluiting, pesten of geweld worden 
mensen daar direct op aangesproken. 
Ook langs de lijn bij wedstrijden! 
Gelukkig komt dit maar heel weinig 
voor. We hebben zelfs de ambitie 
uitgesproken om de veiligste club van 
Amsterdam te zijn.

Ook het sportieve element is voor de 
JC belangrijk, we zijn een ambitieuze 
sportclub. Ons voetbalinhoudelijke 
fundament is het ‘gelijke kansen 
beleid’. Dat staat voor: zo lang 
mogelijk en zo vaak mogelijk voor een 
zo groot mogelijke groep optimale 
kansen bieden om zich te ontwikkelen. 

Dus niet al heel vroeg de focus op 
een klein groepje ‘toptalenten’, maar 
zoveel mogelijk kinderen ‘erbij houden’. 
Tegelijkertijd zijn we behoorlijk 
ambitieus als het gaat over onze 
prestatieve jeugdteams, we willen 
met de jeugdopleiding een stap zetten 
naar een hoger niveau, zodat er meer 
spelers door gaan stromen naar onze 
senioren selecties.

Ik wil graag afsluiten met de oproep 
om samen mee te blijven bouwen 
aan de jeugdafdeling van Swift. Al 
onze jeugdspelers en hun ouders/
verzorgers/familie kunnen hieraan 
bijdragen op een positieve manier. 
Samen zijn we Swift - laten we er met 
z’n allen een mooi en sportief seizoen 
van maken!

Barbara Quispel

JEUGDCOMMISSIE

Margriet de Vegt 
Technisch Coördina-
tor Onderbouw 

Pijke Oostra 
HJO Onderbouw 

Linda Verstraten 
Coördinator SJL/
O8/O9

Matthijs Bunschoten 
Coördinator Bovenbouw

Yann Weijer 
Coördinator O10/
O11/O12 

Dohan Karacaer  
HJO Bovenbouw 

Barbara Quispel 
Voorzitter
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JEUGD

“Spelers moeten het gevoel hebben 
dat we een plan met ze hebben. We 

willen onze jeugdspelers de individuele 
aandacht geven die zij verdienen.” 

38

IN THE SPOTLIGHT

Dit jaar zijn Dohan Karacaer 
en Pijke Oostra gestart als 

respectievelijk Hoofd Opleiding 
van de boven- en onderbouw bij 
Swift. Het tweetal ziet de huidige 
situatie van de club tamelijk 
tevreden toe. “We hebben na het 
vertrek van twee HJO’s vrij kort 
achter elkaar toch weer snel een 
stabiele trainersstaf neer kunnen 
zetten. Dat zorgt voor de nodige 
stabiliteit en rust binnen onze 
vereniging”, vertelt Karacaer.
Ook Oostra ziet veel positieve aspecten bij Swift: 
“Eén van de eerste dingen die ons opviel was het 
vrij grote verloop binnen de jeugdafdeling. De 
laatste jaren zijn er door wisselingen in de staf, 
maar ook door een gebrek aan perspectief, te veel 
goede, jonge spelers vertrokken. Daarom is ons 
beleid nu sterk gericht op behoud van talent. De 
eerste effecten zijn al zichtbaar; jeugdleden blijven 
onze vereniging langer trouw of keren zelfs terug.”

Een belangrijk speerpunt voor de jeugd van Swift 
is het ‘Gelijke kansen beleid’ dat erop gericht is 
om het niveau van de jeugd als geheel omhoog te 
stuwen. Karacaer: “Het is heel belangrijk dat alle 
teams goede trainers hebben, selectieteams, maar 
ook breedteteams. We leiden onze eigen trainers 
op met JVTC-cursussen van de KNVB en series 
van praktische bijeenkomsten bij partnerclub Ajax. 
Doel is om met die gediplomeerde trainers zoveel 
mogelijk spelers, zo lang en zo vaak mogelijk goede 
training aan te bieden. Het resultaat is dat we een 
mooie mix opleiden van diverse karakters met 
verschillende talenten. Dat is overigens niet alleen 
een sportief, maar ook een sociaal verhaal’’.

Swift heeft een goede naam in de buurt, waardoor 
er al jarenlang veel meer aanmeldingen zijn dan 
plaatsen in de teams. Oostra: “We spelen op één 
van de mooiste plekken in Amsterdam, 

maar tegelijkertijd zorgt het er wél voor dat we 
heel veel mensen teleur moeten stellen, omdat er 
maar beperkt ruimte is voor instroom. We scouten 
spelers in onze kweekvijver ‘de Swift Junior League’ 
of ‘SJL’. op een zorgvuldige manier over langere 
tijd en stomen kinderen klaar voor het spelen in 
competitieverband. We zijn op dit moment ook 
bezig om samen met de staf van de SJL een nog 
betere brug te slaan tussen de Swift Junior League 
en de O8 en O9.” 

De komende jaren gaan Oostra en Karacaer er veel 
energie in steken om de doorstroming vanaf de 
jongste jeugd naar de zaterdag- en zondagselectie 
te stimuleren. Karacaer: “spelers moeten het gevoel 
hebben dat we een plan met ze hebben. We willen 
onze jeugdspelers de individuele aandacht geven 
die zij verdienen. Dat moet gebeuren in een veilig 
leerklimaat waarin ze veel plezier hebben. Daardoor 
kunnen spelers zich optimaal ontwikkelen en het 
voetbalspel beter leren spelen.” Oostra vult aan: 
‘’deze zomer hebben we Hossam Hikal aangesteld 
als Hoofd Individuele Ontwikkeling, om spelers op 
structurele basis extra te prikkelen op individueel 
gebied, denk aan training op maat op techniek, 
motoriek of conditie. Fittesten, mentale trainingen, 
bij Swift krijg je nu alles onder één dak!’’

Het doel is dat (binnen de mogelijkheden van de 
club) de jeugdopleiding van Swift binnen enkele 
jaren uitgroeit tot een van de betere in Amsterdam.

“Het doel is dat de 
jeugdopleiding van 
Swift binnen enkele 
jaren uitgroeit tot 
een van de betere 
in Amsterdam.” 

Interesse om hier je 
steentje aan bij te dragen? 
De jeugd zoekt nog meerdere 
technische coördinatoren voor de 
verschillende  leeftijdscategorieën. 

Meer informatie
Dohan Karacaer: hjo@avvswift.nl 
Pijke Oostra: hjoonderbouw@avvswift.nl
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ZOMERCOMPETITIE

Om ook tijdens de zomerstop 
samen fit te blijven en 

sportplezier te beleven vindt er 
ieder jaar een zomercompetitie 
plaats, waar alle recreatieve 
seniorenteams van AVV 
Swift aan mogen deelnemen. 
Traditiegetrouw wordt de 
organisatie van deze competitie 
verzorgd door de winnaar van 
de vorige editie. Dit jaar was het 
daarom aan Zaterdag-3 om deze 
eervolle taak tot een goed einde te 
brengen.

Waar voorgaande edities meestal op de 
donderdagavond plaatsvonden - onder de naam 
Swift Zomeravondvoetbal - werd er dit jaar 
op democratische wijze voor gekozen om op 
de zaterdagmiddag te spelen. Nog meer dan 
voorgaande jaren, na de veel te lange coronastilte, 
stonden de teams te trappelen om eindelijk weer 
de wei in te mogen. In totaal waren er maar liefst 
12 deelnemende seniorenteams, waarvan 2 
damesteams! 

De competitie werd afgewerkt op 5 
opeenvolgende zaterdagen; de eerste 3 dagen in 
willekeurige poules en de laatste 2 dagen in een 
competitieve- en recreanten-poule. Als bijzondere 
tegemoetkoming vanuit de club vanwege de 
corona-omstandigheden, werden de wedstrijden dit 
jaar professioneel begeleid door 
officiële KNVB-scheidsrechters. 
Des te meer energie hadden 
de spelende teams over, om 
hun beste voetbalkunsten te 
vertonen op de sportvelden van 
het Olympiaplein!

Iedere speeldag werd uiteraard 
afgesloten met drankjes, hapjes en gezelligheid op 
het zonnige terras. Na vele spannende wedstrijden 
en een bloedstollende eindstrijd was er op de 
laatste speeldag één team dat aan het langste eind 
trok! Met als klap op de vuurpijl de uitreiking van 
de felbegeerde CUP met de Grote Oren! Op de foto 
de trotse winnaars van de Swift Zomercompetitie 
2021: Zaterdag-11, van harte gefeliciteerd!

We kijken nu al uit naar een succesvolle volgende 
editie: 2022 here we come!

SWIFT 
ZOMERCOMPETITIE
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Ruim 15 jaar geleden is de 
Swift Junior League (SJL) 

opgericht. De SJL heeft als doel 
om jonge kinderen kennis te laten 
maken met het voetbalspel en 
om zo uit te vinden of deze sport 
iets voor je ze is. Waren we hier 
15 jaar geleden nog uniek in, 
tegenwoordig bieden bijna alle 
verenigingen in de buurt deze 
mogelijkheid aan. 

Toch bleef de vraag naar voetbal bij Swift voor 
de allerkleinsten groeien, vandaar dat met ingang 
van dit nieuwe seizoen het aantal deelnemers 
dat kan meedoen aan de SJL verhoogd is. 
Hiermee voorkomen we dat voor de allerkleinsten 
wachtlijsten ontstaan en kunnen de kinderen uit 
de buurt bij ons voetballen.  Voetballen op de 
velden van Swift is populair. Dagelijks ontvangen 
wij verzoeken van ouders die hun kind bij Swift of 
de SJL willen laten voetballen. Het succes van de 
SJL ligt niet enkel aan de prachtige ligging in een 
woonwijk, maar vooral aan de kindvriendelijkheid, 
het ongedwongen karakter en de nadruk die we 
leggen op het hebben van plezier in voetbal. Hierbij 
bewaken we dat er een goede sfeer heerst en 
de spelers het gewenste gedrag aanleren zodat 
iedereen in een veilige omgeving kan voetballen. 
Onder leiding van SJL-trainers en met de hulp 
van ouders trainen de kinderen op maandag- of 
woensdagmiddag en spelen ze op zaterdag 
onderlinge wedstrijdjes op de kleine velden van de 
Power League. De deelnemers van de SJL delen we 
op geboortejaar in, jongens en meisjes gemengd. 
Onze SJL-trainers vormen al jaren een hecht team 
dat er voor de kinderen elke keer weer een groot 
feest van weet te maken! 

SWIFT JUNIOR LEAGUE

JUNIOR LEAGUE

De SJL is uiteindelijk de vijver waaruit Swift zijn 
spelers selecteert om lid van Swift te worden. 
Helaas kunnen niet alle spelertjes lid worden van 
Swift. Spelers worden in eerste instantie uitgekozen 
op hun voetbaltechnische kwaliteiten, waarbij 
in aanmerking wordt genomen dat kinderen op 
deze jonge leeftijd zich in verschillend tempo 
ontwikkelen. We kijken daarnaast ook naar andere 
aspecten, zoals bijvoorbeeld hulp en enthousiasme 
van hun ouders/verzorgers en/of broertjes/zusjes 
die al lid zijn bij Swift. Vanwege de populariteit 
van onze club en de beperkte capaciteit die we 
hebben qua velden, moeten we helaas ieder jaar 
kinderen teleurstellen. Dat vinden wij ontzettend 
jammer. Voor een aantal kinderen die niet direct 
doorstromen naar een lidmaatschap bij Swift, 
bieden we dan de mogelijkheid aan om bij NEXT te 
komen spelen.

In de NEXT groep spelen 60 kinderen tussen de 
7 en 12 jaar, die mogelijk nog lid kunnen worden 
als er een kind bij Swift uitstroomt. Deze groep 
spelers bieden we dezelfde faciliteiten aan als de 
kinderen van de SJL. We hopen dat de spelers 
van NEXT zich zo goed blijven ontwikkelen dat het 
niveauverschil nihil is tussen deze spelers en hun 
leeftijdsgenootjes die wel lid zijn geworden bij Swift.

Het was afgelopen zomer wel even schrikken toen 
Cor Verhoeff - toch wel onze steun en toeverlaat 
als SJL-coördinator – aangaf te willen stoppen met 
de SJL. De jeugdcommissie respecteert uiteraard 
Cor zijn keuze, maar vindt het heel erg jammer. Het 
was bij de start van het seizoen dan ook aardig 
aanpoten. Gelukkig is Cor op de achtergrond nog 
aanwezig voor raad en daad. We zijn nog op zoek 
naar een vervanger voor Cor, dus benader svp de 
jeugdcommissie als je mogelijk interesse hebt! 
Wij willen Cor via deze weg nogmaals heel erg 
bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de SJL!
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DE HALVE VELDJES CUP

Dit toernooi is de laatste 
jaren uitgegroeid tot één van 
de grootste en populairste 

voetbaltoernooien van 
Nederland. 

HALVE VELDJES CUP
HET VRIENDENTOERNOOI 

VAN AMSTERDAM!

De traditionele afsluiting van het 
voetbalseizoen bij AVV Swift is de 

“Halve Veldjes Cup”. 

Dit toernooi is de laatste jaren uitgegroeid tot één 
van de grootste en populairste voetbaltoernooien 
van Nederland. Door het coronavirus werd de editie 
in 2020 noodgedwongen geannuleerd en dreigde het 
toernooi afgelopen seizoen wederom in het water te 
vallen. De commissie hield echter hoop en verplaatste 
het evenement bij uitzondering naar de start van het 
voetbalseizoen. Het wachten werd beloond, want door 
de alsmaar veranderende corona richtlijnen viel amper 3 
weken voor aanvang pas de beslissing: we gaan ervoor!
 
Het evenement werd ingekrompen naar het maximale 
toegestane aantal van 750 bezoekers, een strikte 
corona toegangscontrole werd opgezet, leveranciers 
vastgelegd en alle deelnemers ingelicht. Het harde 
werken van de organisatie en de inzet van 100 
vrijwilligers en medewerkers op de dag zelf, resulteerde 
in een strak georganiseerd voetbaltoernooi met 
entertainmentprogramma.

3

Zo werd de Halve Veldjes Cup door de vele 
afgelastingen prompt één van de grootste festivals van 
afgelopen zomer. Bovendien voor velen het eerste potje 
voetbal en feestje in anderhalf jaar tijd. In de gecreëerde 
‘corona-bubbel’ was de sfeer onder de bezoekers 
daarom uitgelaten: eindelijk mochten we weer! De 
aankleding van het festivalplein, de lichtshow in de 
avond en de steengoede coverband Release, zorgde 
ervoor dat het dak eraf ging op het Olympiaplein.
 
De finale werd bij de dames gewonnen door ‘Vetties’ en 
bij de heren pakte ‘De Doffers’ (Zaterdag-2) de cup. De 
grootste overwinning was echter dat je met vrienden 
eindelijk weer een balletje kon trappen en na afloop een 
biertje kon drinken.
 
Swift is trots om dit toernooi al 23 edities lang te 
organiseren. We hopen u daarom aan het einde van 
het voetbalseizoen als deelnemer of bezoeker te 
verwelkomen. Graag tot 11 juni 2022!

Organisatie HVC2021 
Zaterdag-2, Zaterdag-4 en Dames -2

Meer informatie
Website: www.halveveldjescup.nl
E-mail: info@halveveldjescup.nl 
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Corona heeft ons lang 
beperkt in het voetbalplezier 

dat we iedere week bij Swift 
beleven. Gelukkig kunnen we 
weer. Want dat voetbal een 
leuke sport is hoeft aan de 
leden van Swift niet uitgelegd te 
worden. Er worden elk seizoen 
vele honderden wedstrijden 
uit en thuis gespeeld. In het 
overgrote deel van de gevallen 
verloopt dat zonder problemen.

Voetbal is een contactsport. Spelers willen 
wel eens met elkaar in aanvaring komen. Ook 
langs de lijn willen de emoties nog wel eens 
hoog oplopen. Meestal lost zich dat vanzelf 
op of grijpt de scheidsrechter in. Daarnaast 
hebben trainers, coördinatoren, teamleiders en 
bestuursleden een eigen verantwoordelijkheid 
om in te grijpen of te bemiddelen, wanneer 
er onwenselijk gedrag plaatsvindt. Voor die 
gevallen, dat zich een situatie voordoet waarin 
een klacht wordt ingediend over het optreden 
van een speler, een coach of een supporter/
ouder heeft Swift een klachtencommissie 
ingesteld. Deze ziet erop toe dat de 
gedragscode over waarden en normen wordt 
nageleefd. Deze bevat regels en gedragingen 
waaraan iedereen binnen de club zich dient te 
houden: elk lid van Swift, ouders en bezoekers. 
Gezonde competitie, sportiviteit en plezier 
staan altijd bovenaan. De gedragscode en 
klachtenregeling is in te zien op de website van 
Swift.

De bevoegdheid van de klachtencommissie 
strekt zich dus uit tot alle zaken aangaande de 
club en spelers. Dus niet alleen misdragingen 
van spelers en coach, maar ook bijvoorbeeld 
misdragingen in het Swift-gebouw en 
daarbuiten, op trainingen, tussen ouders en 
trainers etc. Alle zaken die niet onder het 
tuchtrecht van de KNVB vallen, zoals de gele en 
rode kaarten. Dit alles onder motto: sportiviteit 
bij Swift geldt op het veld én daarbuiten.

De klachten die door de klachtencommissie 
worden behandeld, kunnen gaan over agressie 
en geweld, discriminatie, pesten en/of treiteren, 

KLACHTENCOMMISSIE

KLACHTENCOMMISSIE
roddelen en/of negeren, intimidatie en seksueel 
overschrijdend gedrag. Kortom, ongewenst 
gedrag in strijd met de regels van Swift (artikel 
1 in de klachtenregeling). Daarin is in de 
bijlage de ‘escalatieladder’ opgenomen, waarin 
wordt aangegeven welke gedragingen onder 
de verantwoordelijkheid van de verschillende 
geledingen en de klachtencommissie 
vallen. Wanneer er sprake is van ongewenst 
gedrag bestaat de mogelijkheid om in eerste 
instantie contact op te nemen met één van 
de vertrouwenscontactpersonen van Swift. 
Desgewenst kan in of na overleg een klacht 
worden ingediend bij de commissie. Wie dat 
wil kan rechtstreeks een klacht indienen bij de 
klachtencommissie.

HOE GAAN WIJ TE 
WERK 
Op de website is een klachtenformulier 
beschikbaar dat moet worden ingevuld om de 
klacht naar de klachtencommissie te kunnen 
sturen. Na ontvangst van het formulier start de 
commissie haar onderzoek naar de klacht. De 
klachtencommissie is per e-mail te bereiken 
via: klachtencommissie@avvswift.nl.
De commissie onderzoekt bij een klacht de 
situatie, past hoor en wederhoor toe, roept 
eventuele getuigen op, beoordeelt en doet 
een uitspraak over de klacht. Zo nodig legt 
de commissie sancties op. Deze kunnen 
variëren van het geven van een waarschuwing 
tot intrekking van de inschrijving. De 
klachtencommissie brengt het bestuur, de 
betrokken partijen, trainers en teamleiders 
schriftelijk op de hoogte van de uitspraak. 
Als iemand het niet eens is met de uitspraak 
bestaat er een beroepsmogelijkheid bij het 
bestuur van Swift. Anonieme klachten worden 
niet in behandeling genomen.

TOT SLOT
In het komend seizoen zal de 
klachtencommissie moeten worden aangevuld. 
De zittende leden zijn aan het einde van hun 
termijn gekomen. Geïnteresseerden kunnen via 
het e-mailadres contact opnemen.

Jo Horn
Voorzitter

Hans Witkop
Secretaris

Bart Zijlstra
Lid

Vacature
Lid

HOOFDSPONSOR
ING

CLUBSPONSOR PLATINA
Voetbalshop

CLUBSPONSOR GOUD
De Berg Investments BV
Vriendenloterij

CLUBSPONSOR ZILVER
Bidfood BV
Handelsbanken
Coffe@Work
JA! Jaap Admiraal makelaardij b.v.
Intersafe BV
Cono Kaasmakers
Juffrouw Jansen
L’Arena Ristorante
Meijer CnF Amsterdam BV

CLUBSPONSOR BRONS
Alproned BV
BCMD
Bedrijfsadvies
Bouwbedrijf De Jonge
BP Solutions BV
Inergy
Meester Smeets
Miranda van Commenée
MO2
Stroom
VDM Group

BORDSPONSOR
Accuraat Verhuur
Albert Heijn Gerrit van der Veenstraat
Angerrek Bloemsierkunst
BetterMatter
Cannibale Royale
Coja Snackbar
Het Amsterdamsche Voetbal
Kumpany
Ruitenheer
Spaghetteria Olympiaplein
Sport Medisch Centrum Amsterdam
Verkeersschool Kennedy

SHIRTSPNSOREN
Burgermeester BV
Café Kiebert
doorKoen
Dynamic Credit
GI Amsterdam BV
Hotshots Amsterdam BV
Renokan
Rush Hour
Technical Valley

OVERIG
Larette
Support Life

SPONSOREN

DE SPONSOREN
4544



ZATERDAG

HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN

&

HYPOTHEEK - EN/OF 
FINANCIEEL ADVIES NODIG?
Transparant, helder en met plezier. 
Laat je adviseren doorKoen.

www.doo rkoen .n l

“Trotse
sponsor van de

meiden van
Swift”

work 
with 

us

app ons je voornaam + achternaam
dan nemen we contact met je op

scan 

Alsof je even thuis bent

Op zoek naar lekkere, verantwoorde 
koffi  e op je werk? Bij Coff ee@Work 
hanteren wij een all-in-one concept. 
Kwaliteit koffi  e én kwaliteit machines, 
gewoon bij jou op je werk. Uiteraard 
bezorgd op locatie. Kijk voor alle 
mogelijkheden op:



ZATERDAG



Alles van, 
voor en over 
voetbal

voetbalshopnlvoetbalshopnl voetbalshopvoetbalshop

VoetbalshopVoetbalshopvoetbalshopvoetbalshop


